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AKCIOVÁ PONUKA
platí do 20.12.2011

No.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Popis príslušenstva

Ceny sú vrátane DpH

Rodinný bazén Classic POOL
materiál:
Polypropylén komplet z hrúbky materálu 5mm
bočné spevnenie bazénového skeletu pomocou výstuh 100/8mm,
tvar:
ovál
typ:
so skimmerom 17,5 Astralpool
farba:
svetlo modrá, všetky komponenty: štandardne biele
rozmery:
vonkajšie rozm.: 6.200 x 3.200 x 1.300 mm (dĺžka x šírka x hĺbka),
vnútorné rozm.: 6.000 x 3.000 mm,
(objem bazéna cca. 23,4m3),
príslušenstvo: horná hrana bazénu ukončená po všetkých 4 stranách plastovou trubkou, Potrubné rozvody ø 50mm.
Nerezový rebrík AISI 316 s kotvením
Filtračné zariadenie - pozostáva z: filtračná nádoba, vybavená 6-cestným ventilom, tlakomerom, odvzdušňovacím
kohútikom a ventilom pre vypúšťanie vody, filtračná zmes, bazénové čerpadlo 6m3/h, vodoinštalačný materiál , guľové
ventily, redukcie, prechodky, flex-hadice ,tlakové potrubné rozvody, 3x recirkulačné trysky , montáž technológie a
príslušenstva.
Doprava: x km (km/€) podľa miesta realizácie

€ 3.999,00 !
ZADARMO !
ZADARMO !
€

000,00

ZADARMO !
ZADARMO !

Tepelná izolácia stien bazénu styrodurom
Technologická šachta z materiálu Polypropylén

7.
8.
9.
10.
11.

Celková cena s DpH (20%)

€ 3.999,00

Všetky položky zahrnuté v cenovej ponuke sú množstevne a výkonovo prispôsobené objemu a veľkosti daného bazénu. Pre väčšiu čistotu a nezávadnosť vody sú technologické časti bazénu navrhnute podľa
hygienických noriem určených pre verejné bazény.UPOZORNENIE: pri výrobe základovej dosky pod bazén, musí byť dohliadnuté na to, aby bola zabezpečená ideálna vodorovnosť základovej dosky vo
všetkých smeroch. U bazénov so sacím skimmerom môže byť tato odchýlka max. +/- 10 mm. U bazénov s prelivovým žľabom je tato odchýlka maximálne +/-2 mm!!! vo všetkých smeroch a po celej ploche základovej
dosky bazénu. Na dosiahnutie týchto parametrov, prevažne u bazénov s prelivovým žľabom, je možne použiť nivelačný poter!!! Pri nedodržaní týchto podmienok nenesie výrobca Roll&Styl žiadnu zodpovednosť za
zlu funkčnosť a estetickú vadu na bazénovom skelete!

Cena celkom so zľavou.............€ 3.999,00
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